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Abstract 

 

Background and purpose: Appropriate treatment and care are essential to promote healing and 

preventing infection of wound and different approaches have been used to avoid such complications. 

Calotropis procera is a plant with anti-inflammatory and anti-microbial properties. properties. The aim of 

the present study was the evaluation the effects of latex and hydro-alcoholic extract of Calotropis procera 

on cutaneous wound healing in a rat model. 

Materials and methods: Forty five male rats weighting 200-250g were randomly divided into 

two experimental groups and one control group. Anesthesia was done by intraperitoneal administration of 

ketamine-xylazine combination. Then, back hairs of animals were shaved and after disinfection with 

betadine a circular full thickness incision with 6 mm diameter was made near the cervical vertebras. Latex 

and hydro-alcoholic extract of plant were poured topically on wound in two experimental groups, while in 

the control group normal saline was used once daily for five days.  

Results: On days 4, 7, 14, and 21, after assessment of wound contraction rate, two rats from each 

group were euthanized and skin samples were prepared for histopathologic examination. Sections in 5 µm 

thicknesses were stained by hematoxylin and eosin (H&E) and studied microscopically. In all days, 

wound contraction rate was higher in experimental groups compared to that in control group. 

Histopathologic examination showed that in all days other indices of wound healing were in a better state 

in experimental groups, but there were no any significant differences between the two experimental 

groups. 

Conclusion: Results showed that the latex and hydro-alcoholic extract of Calotropis procera 

accelerate skin wound healing and decreases the duration of complete wound healing. 
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 پژوهشی

 برق عصاره هیدروالکلی است و شیره التیام بخشیاثر 
(Calotropis procera) پوستی موش صحرایی بر ترمیم زخم 

 
     1رئیسیعباس 

   2قاسم فرجانی کیش  
    3محسن عباسی    
    4عباس پیرزاده   

    5عارف کرد   
 5فاطمه قلندری   

 چكیده
 سمرعت افمااش  عفمگی  دم ن  ن ج مت از جلمگيير  چنمي و هم  زخم  از ومراقبت صحيح درمان و هدف: سابقه

 اسمتبر،،يياه  .است د ه يرفته به کار ه ف اش  به رسي ن برا  مختلف ها روش و بگده ایسان یظر م  ب بگد ، همگاره
 ديره تأثير بررس  مطالعه اش  ازایجام است.ه ف د ه ياارش  ن برا  زشاد  ميکروب  وض  الت اب  ض  خگاص که است
 درم ل رت بگد. ت پگس زخ  ترمي  عصاره هي روالکل  استبر، بر و

بمه دو يمروه  زمماش  و شم   تصمادف  صمگرت بهيرم  022-042وزن سر مگش صحراش  یر به  54 ها:مواد و روش
پشمت یيمگان مگهما   ایجمام دم . سم   بي گد  با زاشالزش  و کتامي  به صگرت داخل صمفاق يروه کنترل تقسي  د ی . 

هما  يردیم  شم  بمرش تممام ضمخامت استرشل، در مجاورت م ره بتادش  و ياز ترادي ه د  و پ  از ض  عفگی  د ن با
ها   زماش  ديره و عصاره الکل  يياه بمه صمگرت مگضمع  بمر رو  اشجاد د . در يروه ميل  متر 6ا  دکل به قطر داشره

روزایه  ،روز 4زخ  استفاده د  در یال  که در يروه کنترل از یرمال سالي  استفاده د . در يروه سگم یرمال سالي  به م ت 
 بار رو  زخ  رشخته د .ش 

همر يمروه  در دویيمگان پگست از هاش یمگیه زخ ، ایقباض مياان سنج  از پ  ،04و  45، 7، 5 روزها  در ها:یافته
- ميما  هماتگکسميلي ميکرویم  ت يمه و پم  از ریم  4اخذيردش . مقاطع با ضخامت  هيستگپاتگلگژ  ها  زماش  برا 

يمروه  از تيممار هما دريمروه روزهما درتمام زخ  ایقباض مياان مطالعه کگپ یگر  بررس  د ی . دراش ائگزش  با ميکروس
 ب تمر تيممار هما دريمروه روزهما درتمام زخ  ترمي  ها داخص ،در  زماش  هيستگپاتگلگژ  چني . ه بگد تربي  کنترل

 دار  وجگد ی ادت.ها  تيمار اختالف معن بگدی  ول  بي  يروه
دگد و مم ت یتاشج اش  مطالعه یشان داد که ديره و عصاره يياه استبر، مگجب تسرشع در روی  ب بگد زخ  م  تاج:استن

 ده .زمان الزم برا  ب بگد  کامل زخ  را کاه  م 
 

 استبر،، ديره، عصاره الکل ، هيستگپاتگلگژ ، ترمي  زخ واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 که است مسائل  ترش اساس  از شک  هازخ  درمان

لذا محققان  است. بگده روبرو  ن با خلقت ابت ا  از بشر
 ب بمگد ربم تأثيريمذار  ضمم  کمه شافت  ترکيبات  ج ت
 الشمت ادن مب ایب مج گارضمع ترش  مک دارا  امه مزخ

 
 :dr_abbas_raisi@yahoo.com                                    E-mail جاده خرم  باد، دایشگاه دام ادک ، لرستان 4کيلگمتر  :خرم  باد -رئیسیعباس  مولف مسئول:

 رانشدایشگاه لرستان، خرم  باد، ا ، دام ادکدایشک ه  ،علگم درمایگاه يروه ، استادشار. 4
 رانشدایشگاه لرستان، خرم  باد، ا ، دایشک ه دام ادک ، دام ادک  يروه پاتگلگژاستادشار، . 0
 رانشدایشگاه لرستان، خرم  باد، ا ، دایشک ه دام ادک ه،شا، يروه علگم پدایشيار. 3
 رانشدایشگاه لرستان، خرم  باد، ا ،کاردناس ارد  بافت دناس . 5
 رانشدایشگاه لرستان، خرم  باد، ا ، دام ادک دایشک ه ، دام ادک دایشجگ . 4
 : 43/44/4334تارشخ تصگشب :               05/8/4334 تارشخ ارجاع ج ت اصالیات :           44/8/4334 تارشخ درشافت 
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 پژوهشی

چگن سطگح باز زخ ، محيط مناسب  (.4)ای کردهزشاد  

کننمم ، سممرعت همما فممراه  ممم را بممرا  ميکرواريایيسمم 

همما  بخشممي ن بممه رویمم  التيممام زخمم  همممگاره از د   ممه

شک  از  (.0)جرایان عل  پادک  و دام ادک  بگده است

تمر و بما در زمان کگتماهاه اف عل  پادک ، ترمي  زخ  

تر اسمت. کگتماه کمردن زممان ب بمگد عگارض جایب  ک 

 کردن ایتمال عفگیت و شا عگارض زخم زخ  به دليل ک 

 (.3)باد ها از اهميت باالش  برخگردار م و کاه  هاشنه

همما  ضمم  همما از محلممگلبممرا  درمممان زخمم  و جرایممت

دهما  کنن ه سنتا  یظير بتادش ، اسي  استي ، پماعفگی 

بيگتي  و هي روکگرتياون استفاده د ه اسمت کمه،  یت 

بعض  مطالعات اثمرات سمم  برخم  از اشم  ممگاد را بمر 

هما و هما  ممگثر در تمرمي  مفمل فيبروبالسمترو  سلگل

ها  متنگع  مفمل روش (.5)ای ها ياارش کردهلنفگسيت

 ها پایسمان، دارودرمای  )مگضع  شا سيستمي (، يرافت

ها  ماایشيم  بمرا  تسمرشع التيمام شق سلگلپگست  و تار

دگد کمه هرکم ام ها  مام  و دشابتي  استفاده م زخ 

همامممان بمما افممااش  . (4،6)یقمماض ضممعف و قممگت  داریمم 

 عالقه رو به ردم   ،ها  مکمل در دراشط مختلفدرمان

 همادر زمينه استفاده از طب سنت  به خصگص در ترمي  زخ 

درباره طيمف  مطالعات  نجر بهدگد. اش  مطلب مدش ه م 

در ها  يياه  د  که فر وردهوسيع  از يياهان و ساشر 

طمب  (.7)دم هما اسمتفاده مم بمرا  تمرمي  زخم  يذدته

هما  درممان در پادمک  ترش  روشيياه  شک  از راشج

چني  امروزه بسيار  از داروهما  مم رن سنت  است. ه 

ه بسميار  پادک ، از منابع طبيع  استخراج م  يردی  ک

ها رششه در طمب باسمتای  داریم . اممروزه بمه دليمل از  ن

مشکالت  که طب م رن به دیبال دارد، يمراش  زشماد  

 برا  جاشگاش  کردن  ن بما طمب سمنت  و منمابع طبيعم 

رس  بسيار  از يياهان داروش  به یظر م  (.8)دارد وجگد

( بمرا  درممان Calotropis proceraبر، )تاز جملمه اسم

مفيم  بادمن . اسمتبر، ييماه  اسمت از خمایگاده  همازخ 

Asclepiadaceae ها  مختلف  ن در اشمران بما يگیه که

دگد از جمله در فارس ها  محل  مختلف  دناخته م یام

اش  يياه در منماطق يمرم  .دگديفته م  "استبر،"به  ن 

امرشکا و  مصر، مالا ، جنگب دمال  رب دبه قاره هن ،

يرمسير سگایل جنگب  درشا  عممان در اشران در مناطق 

ا  از خگزستان تا بلگچستان ایتشار دارد. استبر، درختچه

ها  ضخي  پر از دميره متر با داخه 5تا  3است به بلن   

ها  جگان  ن پگدمي ه که پگست  ن کم  قرما و داخه

ها  جگان اشم  ها و داخهبادن . برگاز کرک سفي  م 

بادم . دميره لگتروپاژیي  م يياه دارا  کالگتروپي  و کا

 استبر، دارا  مگاد سم  اودمارش ، کالگتگکسمي  و کماالکتي 

اش  يياه  .(8،3) ورداست و اختالالت بيناش  به وجگد م 

چنممي  فعاليممت ضمم  قممارچ ، ضمم  ميکروبمم  و ضمم  همم 

ها  و يل برخ  يگیهالتک  ، برگ. (42)داردسرطای  

ن ضم  درد دشگر از اسمتبر، بمه صمگرت ضمماد بمه عنمگا

 .(44)ييمردض  ترک پا مگرد استفاده قمرار مم  دی ان و کرم

برا  درمان ایگاع  استبر، درسيست  داروش  سنت  هن ، يياه

ازجملمه جمذام، زخم  معم ه و تگمگرهما ممگرد  هابيمار 

. استبر، در یمال یاضمر بمه (8،3)استفاده قراريرفته است

اده طگر سنت  برا  مشکالت طحال و صرع و زخ  اسمتف

 مممگاد تممأثير زمينممه در زشمماد مطالعممات  تمماکنگن دممگد.ممم 

 تمگانمم که  است د ه ایجام زخ  ترمي  بر روی  مختلف

هما  عصماره از بسميار  بخم  التيمام و تحرشکم  اثر به

 مختلمف جگاممع در سمنت  طمگر به که کرد اداره يياه 

 اسمتفاده زخم  تمرمي  بمر ممثثر ترکيبمات بشر  به عنگان

بررسمم  و مقاشسممه مطالعممه  ز اشمم همم ف ا .دممگدممم 

ماکروسکگپ  و هيسمتگپاتگلگژشک  اثمر دميره و عصماره 

بر ترمي  زخ  جل   یمگع بماز  هي روالکل  يياه استبر،

 باد .در مگش صحراش  یژاد وشستار م 
 

 مواد و روش ها
 یيگایات  زماششگاه 

سر مگش صمحراش  یمر یمژاد  54اش  مطالعه بر رو  

 يممرم و یگممه دار  دمم ه در  022-042وشسممتار بممه وزن

 40درصم  و  42يمراد، رطگبمت درجه سایت  00-04دما  

 طمگر سيکل رودناش  ایجمام يرفمت. یيگایمات بمهساعت 
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 تصادف  در سه يروه تقسي  د ی .
 

 ت يه يياه
هما  یمگیه يياه استبر، در فصل ب ار از دامنمه کمگه

د ر دهلران واقع در استان اشمالم ت يمه يردشم  و تگسمط 

ردناسان دایشک ه کشاورز  دایشگاه لرستان و مرکما کا

با  تحقيقات يياهان داروش  لرستان دناساش  و تاشي  د .

تگجممه بممه ارسممال یمگیممه بممه مرکمما تحقيقممات و  مممگزش 

 43775کشاورز  و منابع طبيع  لرستان دماره هربارشگم 

 برا  يياه تعيي  د .
 

 ت يه ديره و عصاره
هما  سمتبر، در رمرفديره بما برشم ن سماقه ييماه ا

درجه بمه  5 ور  د  و در دما  پالستيک  استرشل جمع

 زماششگاه ارسال يردشم  و در شخچمال یگ م ار  دم . 

برا  ت يه عصاره ساقه يياه ابت ا در سماشه خشم  دم  و 

 درص  به مم ت 72ليتر الکل  4يرم  ن پگدر د  و در  022

روز یگ مم ار  دمم . سمم   عصمماره بممه کممم  کا ممذ  3

قيف ج ا د  و با دستگاه تقطير  لمي  يردشم .  صاف  و

ديره و عصاره هردو به صگرت خمام و کاممل بمرا  اشم  

 مطالعه استفاده د ی . 
 

 روش اشجاد زخ  و درمان
بع  از بي گدم  عممگم  بما زاشالزشم  و کتمامي  بمه 

صگرت داخل صفاق ، مگها  پشت یيگان باتيغ ترادي ه 

  و يماز اسمترشل، د  و پ  از ض  عفگی  د ن با بتادش

ا  ابت ا با ش  پایچ داشمرهها  يردی  در مجاورت م ره

متمر رو  پگسمت فشمار داده دم  تما ميل  6دکل با قطر 

ها  برش مشخص دمگد بعم  از  ن بما دقمت از رو  لبه

د ه، پگست با ضمخامت کاممل تگسمط تيمغ ها  ترسي  لبه

(. در يمروه اول 4دمماره  )تصمگشر دم  اسکال ل بردادمته

ره، در يروه دوم عصاره الکل  يياه و در يروه سمگم دي

روز رو  زخم   4بمار بمه مم ت یرمال سالي  روزایه ش 

. در ، در طمگل دوره از پایسممان اسمتفاده یشم رشخته د 

هما از زخم  04و  45، 7، 5ها  از پي  تعيمي  دم ه روز

د ی  برا  اشم  کمار کا مذ  لحاظ ماکروسکگپ  بررس 

دته دم  و محميط زخم  ترسمي  و بر رو  زخ  يذادفاف 

محاسبه د . بر رو  هر یيگان اش  کار سمه بمار  مسایت

ها به عنمگان مسمایت در یظمر ایجام يرفت و ميایگي   ن

س   درصم  ب بمگد زخم  طبمق فرممگل زشمر  يرفته د ،

 .(40)د  محاسبه

 

 
 

 روز اول داشره ا  دکل زخ  :1تصویر شماره 
 

×011 

 

بيان دم  و  means ± SDت  م ه بر اساس دسهیتاشج ب

 one-way ANOVAدرص  ایقباض زخ  با  زمگن  ممار  

دار تلقم  معنم  >24/2pتمر از مقاشسه دم  و ممگارد کم 

 چ مارم، هما در روزهما کشم  رتيردش . بع  از  سان

با ابعاد  پگستها  یمگیه بيست و شک  و چ ارده  هفت ،

ت سممال  و قسمممت )بخشمم  از بافمم متممرسممایت  4/2×4×4

 سه سر مگش صمحراش  بمه صمگرت کمامالً ازدش ه(  سيب 

بنابراش  از هريمروه در د .  بردادتهاز هر يروه  تصادف 

سممر مممگش  3روزهمما  چ ممارم، هفممت  و چ ممارده  از 

ها از دور خارج بردار  ایجام د  و مگشصحراش  یمگیه

سممر  6دم ی  و ارزشماب  ی ماش  در روز بيسمت و شکم  از 

 هما  ممگرد یظمر بمایمگیمه هر يروه ایجام دم . مگش در

 مرایمل فميک  دم ی . درص 42 بافر از فرمالي  استفاده

 الکل ها  ازه استفاد با  بگير  دامل بافت ساز   ماده

  مریلمممه از  ن دمم ، پمم  ایجمممام صممعگد  درجممه بمما

الکمل  کمردن وخارج ياشلگل ازه استفاد با ساز  دفاف

 مریلمهدر ی اشمت  ن(.اتگتکنيکمگ در دسمتگاه) د  ایجام
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مممذاب  پممارافي  ازه اسممتفاد بمما ييممر و قالممب   شممتگ 

 از ميکرویم  4 تا5 ها برش ت يه از يرفت. پ  صگرت

 (H&E) ائگزش   ميا  مت اول هماتگکسيلي  ها، ری قالب

 مطالعمه ممگرد یمگر  ميکروسکگپ به وسيله و د  ایجام

زخمم   تممرمي  هيسممتگپاتگلگژشک  بررسمم  قممرار يرفممت.

 هما سملگل وجمگد، فاکتگرهما  یظمر از بافت  ها یهیمگ

 همبنم  بافمت بلگغ ا ،بافت جگایه مياان تشيکل  ماس ،

 پگدشم  پگسمت طبمق سيسمت  بافمت بازساز  و ترميم 

 (.43)، ایجام د همکاران و Abramov بن  درجه
 

 یافته ها
دست  م ه از محاسمبه درصم  ب بمگد زخم  هیتاشج ب

يمروه  زماششم  در جم ول )ایقباض زخم ( در همر سمه 

هما  جم ول با تگجه بمه داده  ورده د ه است. 4دماره 

درص  ب بگد در دو يروه  که از دميره و عصماره سماقه 

يياه استبر، استفاده د  یسبت به يروه داه  ب تر بمگد و 

 دار دش ه د . البتمه اشم  تفماوت اش  اختالف معن 7در روز 

فاده د  و يروهم  دار یيا بي  يروه  که ديره استمعن 

  یيما دشم ه دم . یتماشج 7که عصاره به کار رفمت در روز 

 روز در همادناسم  یمگیمه بافمت ازمطالعمه  م ه دست به

اپي رم مشاه ه  پگست  يروه کنترل ها یمگیه در چ ارم،

 در والت اب فيبرش  همراه خگیرشا ، لخته به یش  و زخ 

 همما يممروه بممه مربممگض همما یمگیممه در. مشم گد بممگد درم

 و سمماز رگ ميمماان چ ممارم درمممان، روز در  زممماش 

 (.0 تصگشر دمارهشافت ) افااش  الت اب  ها سلگل
 

 
 

در  درم الت اب و فيبرش  همراه لخته به زخ  .A :2تصویر شماره 

 (.HE stain, Bar= 200 µmيروه کنترل در روز چ ارم ) ها یمگیه

B.   ها يروهدر  الت اب  ها سلگلیفگذ  و ساز رگ مياانافااش 

 (.HE stain, Bar= 200 µm)  زماش 

هما   ميایگي  درص  ب بگد زخ  )ایقباض( در يروه :1شماره  جدول

 یشمان( ساقه الکل  عصاره) B يروه با را دار معن  اختالف  زماش 

 (.p>24/2) ده  م 
 

 يروه ها   زماش 
 روزچ ارم

(N=15) 

 روز هفت 

(N=12) 

 روز چ ارده 

(N=9) 

 ز بيست و شک رو

(N=6) 

A )422 28/84  ±28/6 48/06  ±8/4* 3/ 0±0/3 )ديرابه ساقه 

B  )422 65/73  ±72/4 28/38  ±38/6 4/42 ±8/4 )عصاره الکل  ساقه 

C  ) 422 47/77±7/6 74/47±8/6*  3±6/0 )داه 

 

 هفمت ، روز  زمماش  در هما يروه پگست  تصاوشر

 واکمن بما  هممراه خم اپيتليگم دریایيه ز بازساز  مگش 

ت در اسم بمگده ا جگایمه مختصر بافمت وتشکيل الت اب 

یال  که در يروه کنترل اثر  از تشکيل اپي رم مشاه ه 

ها  الت اب  یيا مش گد بمگد یش  و تشکيل عرو، و سلگل

 (.3)تصگشر دماره 

 

 
 

 واکن  همراهبه  اپيتليگم دریایيه زخ  بازساز .A :3تصویر شماره 

  زماش  ها  يروهها   دریمگیها   جگایه مختصر بافت تشکيلو الت اب 

یبگد اپي رم و تشکيل  .B (.HE stain, Bar= 100 µm) هفت  روز در

 (.HE stain, Bar= 100 µmعرو، رشا در یایيه درم در يروه کنترل )

 

 روز در  زمممماش  يمممروه پگسمممت  هممما یمگیمممه در

اپيتليممگم مشمماه ه دمم  و  کامممل بازسمماز  چ ممارده 

 هما و ردمته کنار زخم  چرب  در   د و مگ ها فگليکگل

 و بمگد مشاه ه درم قابل عمق در هافيبروبالست و کالژن

 یکمروز هممراه بما کراتينيااسميگن و الت ماب کمم  مق ار

 در درمممان، پاشممان روز در. دمم  اپيتليممگم دشمم ه سممطح 

امما  دم  مشماه ه اپيم رم کنتمرل يروه پگست  ها یمگیه

 در يممروه یممال  کممه در ،یشمم  اه همشمم پگسممت  ضمممائ 

 دشم ه درم پگسمت  در ضممائ  هممراهبه  اپي رم  زماش ،

 هما ردمته و فيبروبالسمت، فيبروسميت هما . سملگلدم 

 (.5دادتن  )تصگشر دماره  منظ   راش  کالژن
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در يمروه  پگسمت  ضممائ  و یبمگد اپيم رمتشکيل .A :4تصویر شماره 

 تشمکيل. B (.HE stain, Bar= 100 µmشکم  ) کنترل در روز بيست و

 هما سملگل درم و  راشم  ممنظ  پگسمت  در ضمائ به همراه  اپي رم

هما   زمماش  در يمروه کالژن ها ردته و فيبروبالست، فيبروسيت

(HE stain, Bar= 100 µm.) 

 

 بحث
تاثير استفاده از ديره ساقه يياه که یاضر  مطالعه در

استبر، و عصماره الکلم  سماقه  ن بمر تمرمي  زخم  تمازه 

در رویمم   ،ا  دممکل مممگرد بررسمم  قممرار يرفممتداشممره

 هما ماکروسکگپ  ترمي  زخ ، سرعت التيام زخ  در یمگیه

ها   زماش  یسبت به يروه کنترل باالتر مربگض به يروه

شجاد زخم  بما اخمتالف بع  از ا 7بگد. اش  برتر  در روز 

دشگر اثر ديره ساقه ييماه  مطالعات دار دش ه د . درمعن 

استبر، بر رو  زخ  بررس  د ه بگد و اثمر ترميمم   ن 

مياان کگچم  دم ن زخم   (.45)بر رو  زخ  مفبت بگد

بادم . مناسب بمرا  ارزشماب  رویم  ب بمگد  مم   معيار

قباض، به علت پ ش ه ایزمان با التيام زخ  سطح زخ  ه 

 همازخ  به سبب وجگد فيبروبالستشاب . ایقباض کاه  م 

باد  که به واسطه خاصيت ایقباض  خگد الشه اپيم رم م 

دمگی . صممغ را کشي ه و مگجب کاه  ابعاد زخم  مم 

 که اشم  ترکيبماتباد  تای  م يياه استبر، دارا  ترکيبات 

کننم ه التيمام زخم  بما تگجمه بمه خمگاص به عنگان تسرشع

کمه دارد رویم  ایقبماض و اپيتليااسميگن را  ميکروب   یت

 مطالعمه دهم  کمه درمم  اشم  یشمان (.44)ده افااش  م 

یاضر عصماره الکلم  سماقه و دميره  ن یقم  مفبتم  در 

ا  با تارشق ترکيبات روی  ایقباض زخ  داری . در مطالعه

 هيستامي ، سروتگیي  در کف پا  مگش صحراش  الت ماب

  و بمما تجممگشا دمميره ييمماه اسممتبر، بممه یمماد اشجمماد کردیمم

صگرت خگراک  اثر ض  الت ماب   ن را بررسم  کردیم  

یشان داد که ترکيبات پروتئين  ديره  مطالعه که یتاشج  ن

 (.46)استبر، خگاص ض  الت اب  باالش  دارد

یتمماشج یاصممل از مطالعممه یاضممر مگشمم  اشمم  اسممت 

 در الت ماب دم ت کماه باعم  عصاره و ديره استبر، 

زخم   اشجماد از پم  اوليه در ساعات به وشژه زخ  لمح

 اش  وض  ميکروب  ض الت اب  خگاصچني  دگد. ه م 

دمگد.  ترمي  زخم  روی  در تسرشع مگجب تگای م  مگاد

دارا  فالویگئيمم ،  لکالگئيمم ، يليکگزشمم ها  اسممتبر، 

يمل  (.47)بادم تمرپين  مم استرولگتر  ها و قلب ، تای 

لت اب، ض تب و ضم درد اسمتفاده استبر، به عنگان ض ا

ضم  ميکروبم  و فعاليمت الروکشم   دگد و خمگاصم 

التکم  ييماه درد و التيام زخ   فعاليت ض  (.48،43)دارد

دم ه اسمت  يماارش چنمي . هم (02،04)ياارش د ه است

خاصيت ضم بارور  و فعاليمت ضم  زخم   که رششه  ن

و اثمر در ش  مطالعه اثر ترميم  زخ  . (00،03)داردمع ه 

همما  صممحراش  کمماه  بيلمم  روبممي  خممگن در مممگش

دچارهي ربيل  روبينم  القا د ه تگسط فنيل هي رازش  بما 

ها  يياه استبر، يماارش دم  استفاده عصاره  ب  برگ

شمم   در (.32)خمگای  داردکمه بما یتماشج اشمم  مطالعمه هم 

ياارش دشگر عصاره الکل  رششه اش  ييماه بمه صمگرت 

تسرشع ایقباض زخ  و افااش  مگضع  و خگراک  باع  

هي روکس  پرولي  و افااش  کشم  بافمت ترميمم  بمه 

ها  با فضما  ممرده دم ه ها  باز و زخ ترتيب در زخ 

 .(05،04)است

مطالعممه  یاصمل از ميکروسمکگپ  یتمماشج بمه باتگجمه

 عصماره و دميره اسمتبر،يرفمت،  یتيجمه تمگانم  یاضر

 زخم  محمل در الت ماب د تدر  دارمعن  کاه سبب 

 بما .د ه است زخ  اشجاد از پ  اوليه در ساعات به وشژه

 کمردن فروک  ترمي  یيازمن  روی    از کهاش  به تگجه

 مختلف ها یيا عفگیت و است مجروح یایيه در الت اب

 تمگانمم  دمگد،رویم ترمي  مم  افتمادن تعگشق به مگجب

 اشم  ض  ميکروب  و ض الت اب  خگاص که يرفت یتيجه

 دمگد. ترمي  زخم  روی  در تسرشع مگجب گای تم  مگاد

هاش  از مناطق مختلف  سيا  درق  وجگد دارد ياارش
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 مبن  بر اش  که ديره، رششه و برگ اش  يياه دارا  خمگاص

بمه  تگجمه بما. (02،06،07)باد ترميم  و ض  باکترشاش  م 

 اذعان یمگدکمه تگانم  يياه استبر، ض ميکروب  اثرات

 ضم  ميکروبم  خاصميت دليمل به تبر،و ديره اس عصاره

مگثر است. در مطالعمه یاضمر  پگست  زخ  التيام در خگد

در زخ  ها ط  روی  کار مشاه ه یش .  عفگیت  يگیههيچ

ا  راجمع بمه اثمر ترميمم  به یظر م  رس  تاکنگن مطالعه

 يياه استبر، بر رو  زخ  در کشگر ياارش یش ه است.

از دميره  ن بمرا  د که اش  ييماه روشم  دارمناطق  در 

تگجه بمه دگد. با م هاش  مفل سال  استفاده درمان زخ 

التيمام زخم   که ديره و عصماره اشم  ييماه در تسمرشعاش 

تمگان از اشم  ييماه در ترکيبمات داروشم  یق  داری ، م 

بما تگجمه بمه یيماز روز افماون بمه داروهما   استفاده کرد.

خم ، يياه  ج ش  و بما تگجمه بمه صمنعت  دم ن اشم  ب

رشا  ج ت استفاده ب تر از منابع طبيع  دناساش  و بریامه

چمه از مطالعمه یاضمر  نبادم .کشگر امر  ضرور  م 

اش  مطلب است که ترکيبات وعگامل  دست  م  بيایگرهب

 دهنمم ي  درمممگثر مگجممگد درييمماه اسممتبر، یقمم  التيممام

البته ج ت پ   .ها  پگست  در مگش صحراش  داردزخ 

ها  مگرد یياز اش  مگاد برا  ترمي  ب تر و تبردن به  لظ

 تر  یياز است.تر زخ ، مطالعات بي سرشع
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